
 

 
Decizia nr. 200 din 22.07.2021 

privind amendarea cu 10.000 lei a S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. 
cu sediul în Ploieşti, Str. Democraţiei nr. 28A, spaţiul de lucru nr. 2, 

Construcţia C1, parter, jud. Prahova 
CUI: 14954665       

e-mail: office@rtv.net ;     fax: 0378.603.160 
 
 

- pentru postul de televiziune ROMÂNIA TV 
Bucureşti, Piaţa Presei Libere nr. 1, corp A, sector 1 

 
 
Întrunit în şedinţa publică din 22 iulie 2021, Consiliul Naţional al Audiovizualului a 

analizat rapoartele de monitorizare, în baza sesizărilor nr. 640, 641, 625, 626 şi 
629/18.01.2021, 711/19.01.2021, 794/20.01.2021, 960/25.01.2021 (Autosesizare 
Consiliu), 901/23.01.2021, 903/24.01.2021, R 1074/28.01.2021, 1114, 1115 şi 
1116/30.01.2021, R1633/14.02.2021, 1677/15.02.2021, 1812/18.02.2021 şi 
2117/27.02.2021 cu privire la emisiunile de știri și dezbateri, difuzate de postul 
ROMÂNIA TV în perioada 16.01-18.02.2021.  

Postul de televiziune ROMÂNIA TV aparţine radiodifuzorului S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală nr. S-TV 281.6/09.06.2011, eliberată la 
23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-6/01.11.2011, eliberată la 27.11.2018). 

În urma dezbaterilor ce au avut loc după analizarea rapoartelor de monitorizare şi 
vizionarea unor selecţii din înregistrarea emisiunilor analizate, membrii Consiliului au 
constatat că S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. a încălcat prevederile aricolelor 3        
alin. (2) din Legea audiovizualului, cu modificările şi completările ulterioare şi 40 alin. (1) 
și (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului audiovizual, 
cu modificările şi completările ulterioare (Codul audiovizualului). 

Potrivit dispoziţiilor art. 3 alin. (2) din Legea audiovizualului, toţi furnizorii de servicii 
media audiovizuale au obligaţia să asigure informarea obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor şi evenimentelor şi să favorizeze libera formare a 
opiniilor.  

Conform prevederilor din Codul audiovizualului: 
- art. 40 alin. (1): În virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care în 

programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.   

alin. (4) Moderatorii programelor au obligaţia să solicite ferm interlocutorilor să 
probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate 
sunt acestea. 

Analizând emisiunile informative şi de dezbateri difuzate în perioada 16 ianuarie –     
18 februarie 2021, membrii Consiliului au constatat că acestea au fost difuzate cu 
încălcarea prevederilor invocate. 
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Redăm din rapoartele de monitorizare fragmente din emisiunile analizate:   
România Exclusiv, 16.01.2021, ora 20:00 
Moderatoare: Simona Gheorghe  
Invitaţi: Ovidiu Zară- jurnalist, Adina Alberts- medic, Dan Chitic- avocat, Ninel Peia- 

Preşedintele Partidului Neamul Românesc.   
Titluri: RISPOSTA FORŢELOR GLOBALISTE ÎN ROMÂNIA DUPĂ ALEGERI; CRISTIAN 

TUDOR POPESCU ATACUL SERII.  . 
Invitaţii emisiunii au făcut următoarele comentarii pe marginea declaratiei înregistrate făcute de 

jurnalistul Cristian Tudor Popescu.  
Adina Alberts: Eu nu sunt antivaccinistă, nu am fost în viaţa mea. Cunosc beneficiile 

vaccinurilor de când lumea şi pământul. Am un copil de cinci ani şi a făcut toată schema de 
vaccinări. Eu sunt vaccinată nu am fost şi nu voi fi niciodată antivaccinistă. Numai că în 
această situaţie pandemică pe care o traversăm faptul că utilizăm acest vaccin experimental, 
este un experiment la nivel mondial pe care noi ni l-am asumat şi ne ducem ca oile, mă 
scuzaţi că trebuie să mă exprim ca să mă înţeleagă toată lumea, fără să gândească. Asta şi 
datorită faptului că autorităţile evită să explice public cum funcţionează această tehnologie 
ARN mesager. Şi evită să explice public că probabil într-o lună, două, trei o să avem la 
dispoziţie şi alte vaccinuri care sunt mult mai sigure datorită faptului că au folosit tehnologia 
aceea care a dat rezultate zeci de ani. Asta spun, eu nu sunt antivaccinistă şi nu voi fi 
niciodată. Sper ca domnul Cristian Tudor Popescu să priceapă. 

Ovidiu Zară: Oameni buni citiţi pe internet, căutaţi aşa, se numeşte doctor Mike Yadon, a 
fost vicepreşedintele Pfizer vreme de vreo 30 de ani. Omul ăsta a făcut vaccinuri. Omul ăsta 
a făcut studii. Omul ăsta spune în felul următor că nu vaccinezi oamnei a căror viaţă nu este 
în pericol din cauza unei boli. De asemenea, spune el, nici nu plănuieşti să vaccinezi 
milioane de persoane perfect sănătoase cu un vaccin care nu a fost testat în mod extins pe 
subiecţi umani.(...) Noi suntem în situaţia în care facem un vaccin fără să ştim ce există în 
lăuntrul lui. Există studii care spun că după rapel s-ar putea să apară multe probleme.  

Dan Chitic: Eu încă o dată aş face un apel către toţi cei care ne privesc acum pentru a 
beneficia de un tratament medical şi pentru a avea un consimţământ infomat să intre pe site-
ul, vă rog să notaţi, ema.europa.eu. Acest site este site-ul vaccinului produs de Pfizer, siteul 
Pfizer oficial. Pe acest site veţi găsi informaţii şi mai ales lipsă de informaţii. Eu nu am 
capacitate şi nici competenţă de a vă spune dacă este bine sau nu să vă vaccinaţi cu acest 
vaccin. Eu tot ce vă pot spune este că trebuie să intraţi pe acel site, trbuie să citiţi ceea ce 
autorităţile nu vă spun în capania de informare. Este o camapnie de informare mincinoasă. 
De ce este mincinoasă? Pentru că nu spune ce spune producătorul. 

Dan Chitic: Acceptabile, pe când acum însăşi producătorul spune că nu ştie care sunt 
riscurile. Spre exemplu, dacă este vorba de contraindicaţii şi de medicamente cu care ar 
avea efecte adverse nu sunt informaţii. Pe ema.europa.eu vă rog să intraţi acum dacă vreţi să 
vă informaţi. Deci această chestiune pe care noi o facem astăzi nu este de fapt o campanie 
antivaccinistă este o campanie pentru informare. Noi vă spunem astăzi aici în faţa camerelor 
de luat vederi, în faţa dumneavoastră, să faceţi ceea ce nu vă aduc la cunoştiinţă guvernanţii 
noştri care sunt ticăloşi. De ce acest  domn CTP este un cancer al presei româneşti. 

Dan Chitic: Este opinia mea şi mi-o asum. Aşept să mă dea în judecată.       
Dan Chitic: Este o opinie pe care eu o am şi o pot exprima.  
Dan Chitic: Este strict a mea nu a postului. Recunosc. Acest persoanj îşi permite practic să 

ameninţe implicit doctori care ei oricum sunt mult mai calificaţi decât CTP-ul. 
Adina Alberts: Mi se pare o ticăloşenie maximă faptul că suntem îndemnaţi noi cei care 

am trecut prin boală şi ne-am vindecat şi avm anticorpi şi avem memorie celulară şi tot ce 
trebuie suntem mânaţi să facem acest vaccin experimental. Cum este posibil aşa ceva? 

 

România de Poveste, ora 21:00 
Titluri: OTRĂVIREA AVOCATEI PROTESTATARE AJUNSĂ ÎN SENAT; SENATOAREA 

PROTESTATARĂ, ÎN DIRECT CU DEZVĂLUIRI-ŞOC; OPERAŢIUNE DE OTRĂVIRE ŞI PRIN 
CURIERII COMENZILOR ONLINE; OPERAŢIUNE DE OTRĂVIRE A LUI ŞOŞOACĂ.   

În prima parte a emisnii de dezbatere a intervenit prin telefon Diana Şoşoacă care a făcut 
dezvăuiri despre o aşa- zisă acţinune de otrăvire a domniei sale desfăşurată în campania electorală 
pentru alegerile parlamentare.  

Diana Şoşoacă: Înregistrarea este din campania electorală şi am fost avertizată că am 
deranjat foarte mult sistemul, am spus lucruri pe care nu le-a spus nimeni, lururi care nu se 
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spun şi ar fi bine să mă feresc pentru că sunt farte muţi care ar dori să mă duc după domnul 
Stanoevici, ca să zic aşa. 

Diana Şoşoacă: Nu am vrut să vă povestesc pentru că...Ce pot spune de aceea nimeni nu 
vrea să intre în politică, de aceea nimeni nu doreşte să se implice pentru că sunt aceste 
mizerii care se fac şi planează un pericol asupra fiecarui om care ia atitudine. 

Diana Şoşoacă: La momentul acela, în campania electorală? 
Diana Şoşoacă: Aşa mi s-a spus să fiu foarte atentă. A fost pentru prima oară în viaţa mea 

când m-am gândit că mi se poate întâmpla ceva primind un buchet cu flori, nu cumpărându-l 
eu, primind.   

Diana Şoşoacă: Habar nu am, ei să spună, nu ştiu. Mie aşa mi s-a spus. Deci eu am rămas 
siderată când mi s-a spus şi m fost avertizată inclusiv de cei mai apropiaţi prieteni. 

Diana Şoşoacă: Nu, nu pot să vă spun, că sunt foarte multe persoane, extrem de multe 
persoane.  

Diana Şoşoacă: Să fiu foarte atentă pentru că am deranjat foarte mult, deranjez în 
continuare. Şi am întrebat cu ce deranjez?Ai trezit poporul! 

 

     Postul de televiziune România Tv a difuzat în direct, în data de 18.01.2021, în intervalul 
orar 20:58-22:46, emisiunea Punctul culminant, moderată de Victor Ciutacu. 

La începutul emisiunii, moderatorul a făcut următoarea introducere: 
Victor Ciutacu: Bună seara, doamnelor și domnilor, și bine v-am regăsit la o ediție absolut 

incendiară a Punctului Culminant. Se discută despre arestări în scandalul incinerării 
ministrului, ce se ascunde despre moartea lui Bogdan Stanoevici. Vor fi arestați denunțătorii 
sau cei care au ars sicriul? Cine a dat ordin să fie distruse probele esențiale? Este un 
adevărat val de plângeri penale. Întrebarea este dacă va fi găsit cineva vinovat și dacă va și 
răspunde. Denunțătorul în cazul ministrului mort va fi, în direct, alături de noi. Se discută 
despre scenariul închiderii celui care a fost candidat la prezidențiale, doamnelor și domnilor. 
Cine și de ce l-ar fi vrut mort cu orice preț pe Bogdan Stanoevici? Și, nu în ultimul rând, cine 
îi filează pe cei mai vocali dintre protestatari și de ce sunt supravegheați manifestanții. Ce se 
urmărește cu adevărat? Cine vrea să o execute pe avocata protestatară din Senat? Sunt 
amenințări și avertismente după scandalul otrăvirii. De cine se teme senatoarea și de ce își 
cumpără pistol? 

Victor Ciutacu: Revin cu un breaking news extrem, extrem de important. Aceeași inegalabilă 
senatoare, Diana Șoșoacă, extrem de activă, doamnelor și domnilor, de la intrarea în 
Parlamentul României, nu că nu ar fi fost și înainte, acuză o tentativă de intimidare sau de 
ținere a ei sub control. Interesant este că nu doar Diana Șoșoacă spune că este filată, ci și 
invitata mea din această seară, Codruța Cerva. Haideți să vedem mărturiile doamnei Șoșoacă și 
comentăm împreună. 

În continuare a fost difuzat un material înregistrat care a redat mai multe declarații făcute de 
către senatoarea Diana Șoșoacă în legătură cu diferite presiuni la care ar fi fost supusă de-a lungul 
timpului. 

Diana Șoșoacă: Avem pază încă din vară. Mulțumim frumos celor care ne dau pază. Problema 
este că se cam plimbă și fac poze. Am avut o întâlnire acum o lună cu niște prieteni. Și unde 
poți să bei o cafea noaptea, decât la o benzinărie, în stradă?! Da?! Vreau să vă spun că a fost 
atât de pe față, o mașină a venit, se vedeau foarte clar că oamenii erau din servicii. Ce să mai 
discutăm, că deja am început să îi recunoaștem. Efectiv au scos aparatele de fotografiat și 
de filmat și o oră au stat cu ele îndreptate spre noi. Și noi, efectiv ca să le facem în ciudă, să 
le arătăm că nu suntem intimidați, am stat exact în fața lor și discutam cu voce tare să audă 
ce vorbim. După o oră au plecat. Deci ce să vă spun mai mult de atât? Am și martori! Da?! 
Deci vor să intimideze! Dacă vor trece la fapte, vai de mama lor! Mi s-a spus: ai grijă din 
acest moment, nu ai voie să bei de la nimeni, nici cafea, nici ceai, nici apă, nu-ți mai 
comanda mâncare online, roagă-l pe copilul tău cel mare să nu mai comande online pentru 
că ți se știe adresa și vei avea de înfruntat... e posibil să ți se întâmple ceva, să îți otrăvească 
copiii. Nu îți face rezervări la cazare, nicăieri! Întotdeauna cazarea să fie ori pe numele 
altcuiva, să nu se știe că stai tu acolo. Sau să ți-o faci, cum să zic, să îți găsească cineva și 
cu un minut înainte să te duci. Nu mai plătești online ca să nu se știe de unde vin banii, adică 
să nu fie de pe numele meu, de pe contul meu. Am avut tot felul de interdicții și am rămas 
uimită când mi s-a spus: nu mai mirosi flori. Și am zis: cum adică nu mai mirosi flori? Păi 
zice: sunt niște... se pun, foarte multe persoane non-grata pentru sistem în străinătate au 
fost omorâte prin buchetele de flori pe care le-au primit sau li s-au pus niște prafuri care le-
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au dat niște boli pe care le-au dus pe picioare câțiva ani până au murit. Mi-au spus: Diana, în 
ultimele zece zile este cel mai periculos! Ia-ți copiii și ascunde-i! Nu îi lăsa că ești foarte mult 
pe drumuri, copiii vor sta mult acasă, nu o să ai timp să le gătești, e clar că vor comanda 
mâncare, nu poți să știi cine și ce face cu mâncarea, nu poți să știi cine intră peste ei în casă, 
nu poți să știi nimic. Zice: poate să nu fie din partea partidelor, a serviciilor,  poate să fie 
efectiv niște hoți care te urmăresc, ești vizibilă, ai notorietate acum și să  te ferească 
Dumnezeu să nu îți dea spargere exact când sunt copiii tăi pe acasă.  

 

(rep. 04:15, Sel. 2) Dacă pentru un senator sunt niște anumite servicii care trebuie să își 
facă treaba și să-i păzească spatele senatorului, și pe care nu le vedem, sunt, totuși, niște 
personaje care urmăresc și sunt văzute. Ori e special, la intimidare, ori dacă nu, nu știu cum 
e... Deocamdată văd că nu m-a omorât nimeni și nici nu a fost vreo tentativă de omor de 
curând, dar eu vă spun că de mâine voi face cerere pentru permis de port-armă. Măsurile 
sunt luate și aviz amatorilor. Dar eu îmi voi lua și permis de port armă pentru că s-ar putea să 
mă trezesc în casă cu anumite persoane sau, cine știe, când sunt singură în mașină. Doi la 
mână, se pare că deranjez foarte mult și deja se pare că se încearcă așa... știți cum e?! E fix 
experimentul Bogdan Stanoevici și se pare că noi, cam cei care am cam deranjat cel mai 
mult, suntem pe lista neagră. 

După difuzarea declarațiilor înregistrate ale senatoarei Diana Șoșoacă, în studio au avut loc 
următoarele discuții: 

(rep. 05:15, Sel. 2)Victor Ciutacu: Codruța Cerva, înțeleg că și tu ești pe lista neagră și 
întrebarea mea este: ce generează atâta efort și cheltuială până la urmă? Pentru că, în 
definitiv, toți oamenii ăia sunt plătiți să stea după voi, dacă stau.  

Codruța Cerva: Da, nu știu... Înainte să vă răspund, nu știu ce era de râs. Am văzut pe domnul 
Niels și pe domnul de la PNL că au râs. Nu e chiar nimic de râs. Poate dânsa este așa un pic mai 
vulcanică, dar nu e nimic de râs, domnul Niels. Sau probabil, na...  

Niels Schnecker: Ok... 
Codruța Cerva: Ironia e mai importantă...  
Niels Schnecker: Mă bucur că îmi dați dreptul să am și eu gândurile mele. 
Codruța Cerva: Da, aveți tot dreptul după ce vorbesc eu. Aveți dreptul la replică. 
Codruța Cerva: Eu vă spun ce mi s-a întâmplat mie. 
Victor Ciutacu: Vă rog. 
Codruța Cerva: Nu merg în extrema de a fi omorâtă ș.a.m.d. Eu vă spun ce mi s-a 

întâmplat după protestele care le-am avut în vară. Știți incidentul cu ouăle clocite, știți la ora 
unu... 

Victor Ciutacu: Da... 
Codruța Cerva: Nu s-a întâmplat absolut nimic cu dosarul de la Poliție, nu s-a găsit 

nimeni, nu e nimeni vinovat. Ba mai mult, în momentul în care a fost cu BES 1, cu Sectorul 1, 
cu doamna Clotilde Armand și cu voturile.... 

Victor Ciutacu: Copiii ăia cu rucsacii în spate... 
Codruța Cerva: Exact. Am fost două zile la rând filată. Eu nu spun de servicii că habar nu 

am. Nu cred că serviciile sunt atât de începătoare să le și vezi. Nu știu, habar nu am cine ne-a 
filat, dar au mers în spatele meu până exact la BES 1. Două zile la rând. Acum cine, ce vrea 
să facă, să ne intimideze... eu cred că este vorba de intimidare... că sunt din servicii, că nu 
sunt din servicii... eu nu cred că sunt din servicii... 

Victor Ciutacu: Iertați-mă, dar dumneavoastră, cel puțin, mă rog, pe doamna Șoșoacă o 
cunosc mai puțin, dar pe dumneavoastră vă știu mai demult. Nu păreți așa emotivă și lesne 
de intimidat. 

Codruța Cerva: Nu, nu, nu. Nu, chiar deloc. Eu atunci, în a doua zi în care era aceeași 
mașină cu număr de Sibiu, mi-am și notat numărul, tot, un Logan negru, cu geamuri negre și 
pe față și pe spate, chiar m-am uitat pentru că pe acolo îmi plimbam cățelul. Dar nu a avut 
niciun fel de problemă să se ferească sau altceva. De asta spun... Probabil erau niște oameni 
care, nu știu, din zona Rezist, din zona USR... Că și așa erau băieții  deranjați că i-am prins 
cu sacii și cu rucsacurile în spate la BES 1. 

Victor Ciutacu: Nu că v-ar fi folosit la ceva sau... 
Codruța Cerva: Nu aș vrea să duc în derizoriu, lucrurile astea se întâmplă. Deci lucrurile 

astea se întâmplă. Și încă un lucru care mi s-a întâmplat acum trei săptămâni, vecina mea de 
vis-a-vis a fost contactată, i s-a bătut la ușă de doi domni care au prezentat o legitimație de la 
IGPR. Nu știu dacă legitimațiile pe bune sau false, habar nu am. Și erau foarte interesați de 
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programul meu. Ba mai mult, s-au dus la administratorul blocului și la președintele blocului 
și au mințit și au spus că eu am un dosar în care nu știu ce cu un moldovean și facem nu știu 
ce. Pentru că cei doi domni, și președintele de bloc, și administratorul, sunt persoane în 
vârstă și se uitau, când am fost să plătesc întreținerea, se uitau foarte ciudat la mine, ca și 
cum aș fi fost nu știu ce. Eu înțeleg că este de intimidare să taci din gură, să te facă de râs în 
bloc ș.a.m.d. Dar eu mă simt curată atât timp cât nu am nimic de ascuns, nu am niciun fel de 
problemă cu aceste persoane.  

Victor Ciutacu: Ok. Alice Drăghici, toate poveștile astea sunt lucruri care se întâmplă. Mie 
îmi amintesc foarte tare de tacticile alea milițienești. Iar ne ducem, mă, la administrator? Iar 
zice că are elemente reprobabile în bloc?  

 

(rep. 09:20, Sel. 2)Codruța stă singură. O filează trei mașini, vine în bloc, unul la 
administrator, om de 70 de ani, și zice: da, știți, aveți o vecină, domnișoara... e băgată cu un 
moldovean aici, sunt niște probleme pe la Poliție... 

Victor Ciutacu: Un moldovean dubios! 
Alice Drăghici: Normal, când s-a dus să își plătească întreținerea, omul ăla i-a zis: 

domnișoară, știți, nu vă supărați, noi suntem oameni cuminți, pensionari în blocul ăsta, dacă 
puteți, totuși, să fiți  mai atentă cu... Pe bune, pentru o femeie singură, când îți vine o 
chestie... nu ești confortabil, da? Nu erau de la Poliție, probabil, nu erau de la SRI, de la SPP, 
de la IGP... Probabil că erau ori de la presă, ori adversari politici, ori pur și simplu niște 
golani.  

Victor Ciutacu: Ei, erau de la... Hai, bă, și cu presa asta... lasă-mă... 
Alice Drăghici: Că și Codruța uite-o ce sexy și frumușică e, motivele sunt multiple. 
Victor Ciutacu: Păi e sexy și frumușică, dar unele lucruri, Alice, par a fi, cumva, copii 

aproape în oglindă ale, hai să spunem, vechilor metode.  
Alice Drăghici: E adevărat. 
Victor Ciutacu: Pe vremea mea, erau d-ăia cu second-hand-uri, cu mașini de Bulgaria. 

Acum văd că sunt cu Loganuri de Sibiu. Adică e un mic upgrade. 
 

Postul România TV a difuzat marți, 19.01.2021, în intervalul 20:59-22:47, emisiunea Punctul 
culminant moderată de Victor Ciutacu.  

A doua parte a emisiunii a fost difuzată în intervalul 22:00-22:47. 
Invitați: 
- în studio: Radu Oprea – PSD, senator; Răzvan Savaliuc – luju.ro; 
- prin video: Norica Nicolai – președintele Consiliului Național al ALDE; Cezar Preda – PNL.  
Prin telefon: Marcel Ciolacu – președintele PSD.                                  
Interviul luat Prințesei Lia a fost difuzat în a doua oră a emisiunii, ca breaking news, în intervalul 

22:02 - 22:12 
(...) Prințesa Lia a României: (01.40/S1) Am primit acordul, și este exclusivitate pentru 

dumneavoastră, să anunț că este o investigație criminală oficială, realizată de Poliția 
Franceză, legată de picturile care au fost furate din România, în timpul războiului și după, în 
decembrie 1947. Am oprit vânzarea ilegală a două El Greco. Această vânzare ilegală a fost 
stopată de munca Interpolului. Aceste picturi sunt parte din cele 42 de picturi care au fost 
ascunse din 1947 și care sunt de imens interes național. (...) 

 

Prințesa Lia a României: (și titrat) Am vorbit cu soțul meu pe 17 decembrie. Era în afara 
României, lucrând pentru succesiune în Portugalia. Era deja plecat de două săptămâni. A 
sunat și i-am spus verdictul Curții. El nu a fugit după decizie, el a fost afară. 

Prințesa Lia a României: (...) El a fost șocat (netitrat) 
pentru că (și titrat) nu a fost niciun singur martor, între 80 de martori, care să acuze că el 

a participat la traficul de influență. Dovada, dovada a fost falsă. A fost un expert de la Arhiva 
Națională. 37 de ani a lucrat în Arhiva Națională. Raportul a fost unul interesant, clar și 
succint. Ea a pierdut 3 luni încercând la fiecare departament, la Curtea supremă, la Arhiva 
Națională, la muzeu, evidențe din 26 noiembrie 1941. Efortul ei a fost nimic! A fost un 
judecător al Curții Supreme, Dragomir, care la fel a spus: nu există! Deci, în consecință, cum 
se poate să fie (netitrat) un verdict (și titrat) contra soțului meu, să fie vinovat?! (...) 

(01.36/S3) Cristina Mihăilescu: Cine a dorit să-l lichideze în România pe Prințul Paul? Îi 
dorește cineva răul? 

Prințesa Lia a României: (și titrat) El este cinstit. Desigur, este vorba despre lăcomie 
extremă din partea persoanelor care au furat moștenirea soțului meu și, desigur, au încercat 
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să îl oprească în a câștiga moștenirea din partea bunicului său, Regele Carol al II-lea. Este 
despre încercarea de al distruge pe soțul meu și al opri să doneze (netitrat proprietăți) 
proprietății țării sale, România. (...) 

Victor Ciutacu: Norica Nicolae, dincolo de toate dedesubturile, hai să spun, conflictului 
din Casa Regală a României nesfârșit și povestea moștenirilor ăsteia, nu sună, așa, cam ca 
dracu condamnarea Prințului Paul? Că, vorba aia, l-a desemnat o instanță de judecată Prinț 
și i-a dat numele „al României”. (...) 

Norica Nicolae: (...) La noi se poate întâmpla orice, nu există nicio limită. Nu știu cadrul 
acestui proces. Bănuiesc că e vorba de niște revendicări... (se suprapune).(...) 

Răzvan Savaliuc: Deci, Victor, în cazul acesta, lumea trebuie să înțeleagă că Prințul Paul 
al României are vreo 20 de hotărâri judecătorești în Portugalia și în România care îi recunosc 
calitatea de succesor al Regelui Carol al II-lea. 

Victor Ciutacu: (...) Nenorocirea e, Răzvan, că are și o hotărâre judecătorească care-l 
condamnă la o căruță de ani de pușcărie. Și ăștia îl caută în virtutea ultimei hotărâri. 

Răzvan Savaliuc: (...) S-au apucat niște procurori de la DNA, d-ăia cu zeci de achitări la 
activ, și au spus ei „Noi nu credem că hotărârile astea sunt bune”. Și au chemat pe câțiva 
judecători, i-au chemat și le-au pus în față. Ăia, speriați de bombe să nu cumva să-i salte, au 
spus, „Da, îmi amintesc de hotărârea asta. Acum cu mintea care o am acuma, n-aș mai da 
hotărârea asta, consider că am greșit.” Și judecătorii sunt lăsați să plece acasă, rămân doar 
martorii.  

Răzvan Savaliuc: Deci, nimeni nu-i acuză. Hotărârile, atenție, niciodată n-au fost 
desființate. Ele sunt definitive și irevocabile, au intrat în puterea lucrului judecat, au produs 
consecințe juridice, dar domnii de la DNA, împreună cu Înalta Curte spune „Voi sunteți 
vinovați, c-așa considerăm noi”. Ei au trecut peste autorități de lucru judecat. Deci, este 
indiscutabil și judecătorul de la fond din acest caz, un judecător la Curtea de Apel Brașov, 
citez așa din memorie, spune, „Este de netăgăduită calitatea de moștenitor al lui Carol al II-
lea a Prințului Paul al României”. (...) 

Postul de televiziune România TV a difuzat, în direct, în data de 21.01.2021, în intervalul orar 
20:59-22:46, emisiunea Punctul culminant. 

Moderator: Victor Ciutacu. 
Unul dintre subiectele discutate în prima parte a emisiunii s-a referit la scandalul legat de 

decizia autorităților de a bloca două variante posibile de tratament împotriva noului coronavirus și 
conflictul în care  s-ar afla omul de afaceri Gigi Becali cu protestatarii #Rezist. 

Invitatul Gigi Becali a afirmat că în cazul în care se va emite o lege specială care să-i permită 
producerea unor medicamente având ca substanțe active Ivermectina și Arbidol-ul, va asigura 
necesarul pentru ca populația României infectată de covid să se vindece, cumpărând aceste 
medicamente din farmacii, cu o sumă modică. De asemenea, au fost aduse în discuție motivele 
pentru care această propunere a lui Gigi Becali ar fi fost refuzată de autorități. 

Gigi Becali: Eu ce am propus? I-am propus și ministrului și am zis așa: bre, uite, dați o 
lege specială să pot să produc eu, că am licență de farmacie acum, să pot să produc... bine, 
trebuie să produc la scară mai mare, ca să aduc substanță de Ivermectină și de Arbidol, dar 
mai ales de Ivermectină care este aprobat de Franța, de Germania și mai ales de America în 
ultimul timp, ca să produc eu și să dau gratis la toată țara. Cât mă costă, nu contează. Și 
scăpăm în 5, 6 luni de zile de pandemie, fără vaccin. 

Victor Ciutacu: Domnule Becali, aveți capacitate de producție? Unde le produceți? Aveți 
vreo fabrică de medicamente 

Gigi Becali: Deci, domnul Ciutacu, păi spuneați că nu există aia, dar dacă medicamentul 
ăsta e atâta de ieftin și noi putem, eu pot să-l produc eu, dacă am o aprobare, o lege, pot să-l 
produc eu și dau la toată România. Cu 2 lei pe lună, o doză de 2 miligrame de Ivermectină, 
adică 2 lei pe lună, iei preventiv, 2 lei pe lună. Și nu mai ai treabă cu covid-ul deloc, în toată 
țara 

Victor Ciutacu: Domnul Becali, dar ce răspuns v-a dat oficial statul român că nu-l puteți 
importa dumneavoastră? Pentru că ce? 

Gigi Becali:. Deci oamenii mei de la clinică au vorbit cu Ministerul Sănătății, au făcut... a 
făcut Streinul Cercel, doamna doctoră de la Iași, directoarea de la Iași, de la Rădăuți, de la 
Suceava, au făcut unde dădeam eu donații, medicamentul. Și au făcut niște studii și au făcut 
niște cereri la Ministerul Sănătății și au spus așa, cel mai bun medicament pentru covid s-a 
dovedit, fără reacții adverse, Arbidol-ul. Au făcut cererea și atuncea au cerut să-l pună pe 
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protocol. L-au băgat pe protocol și urma, că d-aia am comandat mai multe acuma și sunt 
10.000, pentru că urma... am vorbit și cu un lanț de farmacii care să accepte să-l bage în 
circuitul de farmacii,, fără adaos, ca să nu încărcăm oamenii cu adaos. Și au acceptat. E, 
urma acuma să-l importăm și să-l băgăm în farmacii fără adaos. Nu mai răspundeau la 
telefon, și după 2 săptămâni, a vorbit cineva cu cineva de la mine de la clinică și a zis 
domnule, nu v-am mai răspuns, pentru că nu mai puteam să ne ținem de cuvânt. Păi de ce? 
Păi pentru că am luat Remdesivir de 30 de milioane de euro și a fost subvenționat de 
Uniunea Europeană 60%, 40 % plătim noi. Și atuncea dacă am luat Remdesivir ul trebuie să-i 
băgăm, să-i otrăvim pe oameni cu Remdesivir, să băgăm Remdesivir la oameni , să-i 
încărcăm cu Remdesivir care costă 3.000 un tratament, nu cu Arbidol care costă 20 de euro 
și te faci bine, cu Remdesivir care stai vreo 2 săptămâni în spital și și mai te otrăvește... 

Victor Ciutacu: Deci ajungem ca de obicei la interese financiare, domnul Becali, da? 
Gigi Becali: La interese financiare și la ordinele de la stăpânie. Și le e frică la oameni să 

dea legea asta specială. 
Victor Ciutacu: Da, dar ce vă deranjează? Ideea în sine a vaccinării, hai să spunem cvasi-

obligatorie? Eventualele efecte adverse? 
Gigi Becali și-as exprimat opinia în legătură cu vaccinarea anti Covid-19, spunând că după 

vaccinare „urmează cipul”. 
Gigi Becali: Dom`le... nu, dom`le, eu sunt mai înapoiat așa și eu cred că vaccinul ăsta e 

începutul la... la care vor urma mai multe vaccinuri și după aia o să urmeze cipul. Eu așa 
cred. Că urmează vaccinul ăsta, pe urmă încă 3,4,5... nu știu cum, și după aia o să trebuiască 
și cipul ca să putem să intrăm în magazine și în restaurante și în mall-uri și cutare. Așa cred 
eu. Și nu... dar nu cred, de ce? Pentru că... în el, de ce? Pentru că nu știu sau dacă e să fac, 
dar eu nu fac, dar la familie să spunem, fac AstraZeneca. De ce să fac Moderna și cu 
ălălatul? Pfizer? 

Postul de televiziune România Tv a difuzat în direct, în data de 23.01.2021, în intervalul orar 
15:00-15:45, emisiunea Ediție specială (Breaking News), moderată de Violeta Romanescu. 

În timpul emisiunii s-a discutat despre protestele care au loc în Rusia în sprijinul lui Alexei 
Navalnîi; despre nemulțumirile românilor în legătură cu noile măsuri de austeritate; despre cazul 
unui român, aflat în carantină, care a mers la o petrecere cu polițiști și procurori; despre măsurile de 
relaxare care urmează să fie adoptate de către Guvern în contextul pandemiei; despre scandalul 
iscat din cauza numărului insuficient de doze de vaccin și despre ce se întâmplă cu fermierii români 
în plină pandemie. 

Invitați: 
- Amalia Bellantoni – proprietar de restaurant; 
- Cristian Ciocan – director de comunicare și purtător de cuvânt la Sindicatul Național al 

Polițiștilor; 
- Cosmin Bolosin – avocat; 
- Adrian Izvoranu – fost director Casei de Comerț Unirea. 
Titluri afișate pe ecran: IMEDIAT: SUTE DE OAMENI LUAȚI CU CĂTUȘELE DE LA 

PROTEST; ... PROTEST LA -50 DE GRADE, SPIRITE ÎNCINSE ȘI LUPTE DE STRADĂ; 
PROTESTE MASIVE, RUȘII S-AU SĂTURAT DE PUTIN; AUSTERITATEA REZIȘTILOR ÎI 
SCOATE PE ROMÂNI ÎN STRADĂ; CE PREGĂTESC PROTESTATARII, AUTORITĂȚILE ÎN 
ALERTĂ; (...) 

După ce au fost difuzate imagini de la protestele din Rusia, în jurul orei indicate de către 
petent (15:05), s-a discutat despre posibilele proteste care urmează să fie organizate de către 
românii nemulțumiți din cauza măsurilor de austeritate. În timpul acestor discuții, pe ecran 
partajat, au rulat imagini din timpul protestelor din Rusia, imagini care au fost însoțite 
permanent de mențiunea ACUM, MOSCOVA. Înainte de intervenția unui reporter, moderatorul 
a precizat: vom urmări în continuare imagini de aici, din Rusia, de la aceste proteste, însă 
vreau să vedem și ce se întâmplă și în țara noastră pentru că și aici avem revolte. 

Redăm mai jos fragmentul din emisiune în care au fost prezentate imagini din timpul protestelor 
din Rusia și în care s-a discutat despre nemulțumirile românilor în legătură cu măsurile de 
austeritate: 

Sel. 1 – rep. 07:30 – 11:50, sel. 15.mp4 
Violeta Romanescu: Vom urmări în continuare imagini de aici, din Rusia, de la aceste 

proteste, însă vreau să vedem și ce se întâmplă și în țara noastră pentru că și aici avem 
revolte. Românii anunță proteste de amploare în perioada următoarea, evident, din cauza 
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măsurilor de austeritate promovate de reziștii din Guvern. Colega mea, Bianca Chivu, ne 
spune mai multe. Bianca! 

 

Postul România TV a difuzat  joi, 28.01.2021, la ora 10:06, știrea cu titlul: Campania de 
vaccinare oprită-Doze Moderna ținute la sertar. A intervenit în direct, reporterul RTV: Rafaelo 
Varga. (...)  

Titlu: Campania de vaccinare oprită-Doze Moderna ținute la sertar 
Prezentator: Și în timp ce autoritățile anunță că de astăzi, îngheață vaccinarea, mii de 

doze de vaccin stau în depozit. România primește săptămânal 14 000 de doze de vaccin de la 
Moderna, însă acestea stau în depozit. Motivul, spune chiar premierul Cîțu, erau prea puține, 
dar vor fi cabinete de vaccinare, unde va fi folosit vaccinul Moderna, din 1 februarie. Ne 
întoarcem la colegul meu Rafaelo Varga, care ne explică exact de ce nu sunt folosite aceste 
doze de vaccin.  

Rafaelo Varga-Reporter RTV: Bună ziua, bun găsit tuturor! Nu sunt  folosite, pentru că 
probabil, autoritățille nu au vrut să repete aceeași greșeală ca în cazul, companiei Phiser. Știm bine, 
au ajuns din partea Phiser, săptămânal 90 000 de doze și autoritățile au început să vaccineze foarte 
multe persoane și s-a creat iată, un deficit de aproximativ 117 000 de doze de vaccin și sunt nevoite 
în aceste momente să întrerupă campania de vaccinare. Din partea companiei Moderna, 
săptămânal ajung peste 14 000 de doze de vaccin. Sunt deja, câteva zeci de mii de doze, în 
România care sunt pregătite pentru a fi administrate acestea... dar, spuneau autoritățile că au 
așteptat să se strângă un număr mai mare de doze pentru a putea fi folosite și  acestea. Important 
de menționat, rapelul în cazul dozelor de vaccin produse de  compania Moderna nu se face la 21 de 
zile, așa cum se întâmplă la vaccinul Phiser, ci la  28 de zile, începând cu data de 1 februarie, așa 
cum ai spus și tu, va începe vaccinarea propriu-zisă cu vaccinul anti covid 19 produs de compania 
Moderna. Astfel: o persoană programată inițial pentru administrarea primei doze la data de 28 
ianuarie, va fi reprogramată la data de 8 februarie și rapelul îl va primi la data de 8 martie, 
adică după 28 de zile. Deci primele persoane care vor primi acest vaccin anti covid 19 produs 
de Moderna, sunt persoanele care au fost practic amânate, care au fost reprogramate și care 
teoretic, trebuiau să se vaccineze începând de astăzi.  

Prezentator: Rafaelo, mulțumesc! Vă vom ține la curent cu informații despre campania de 
vaccinare, însă până atunci, discutăm despre Ministrul Sănătății. (...) 

În data de 30.01.2021 postul de televiziune România Tv a difuzat în intervalul orar 20:00-
21:00, emisiunea de dezbetere Breaking News.  

Moderator: Simona Gheorghe 
Invitaţi: Luis Lazarus- jurnlist, Dan Chitic – avocat, Codruţa Cerva- protestatar, în direct din 

Piaţa Revoluţiei, Cristian Troncotă- istoric. 
Titluri: PROTESTATRII CER DEMISIA GUVERNULUI REZIST ŞI A LUI ARAFAT; CEA MAI 

MARE REVOLTĂ FAŢĂ DE ARAFAT ŞI REGIMUL REZIST. 
În a doua parte a emisiunii, discutând despre protestul aflat în desfăşurare în Piaţa Revoluţiei şi 

analizând revendicările protestatarilor invitaţii emisiunii şi moderatorul au făcut afirmaţiile:  
S1(rep.35:20-40:42, sel.30-20) Dan Chitic: Primarul care nu dă apă caldă în spitale şi care 

spune însă că este cald. 
Luis Lazarus: Care spune că este cald. 
Dan Chitic: Cu alte cuvinte, nu putem să decelăm între răspunderea asta de care vorbiţi 

dumneavoastră dar care va fi trasă în ani de zile, dacă va fi tras la răspundere penală de 
cineva şi de răspunderea morală şi politică. Răspunderea morală şi politică aparţine în 
ordine, v-am zis lui Iohannis numai că noi ştim că el nu o să plece. Dar lui Câţu, Voiculescu 
şi Nicuşor Dan şi de asta poporul trebuie să iasă peste tot în ţară în stradă pentru a cere 
demisia lor. E o demisie de onoare nu pentru săvârşirea unor fapte penale.      

Cristian Troncotă: Sunt de acord cu dumneavoastră şi chiar consider că dacă nu îşi vor da 
demisile aceste proteste se vor intensifica, vor escalada. Ei trebuie să se gândească foarte 
bine şi la ceea ce se poate întâmpla şi cum pot evolua aceste evenimente în măsura în care 
ei nu răpund acestor cerinţe.     

Moderatoarea: Vor evolua domnule protestele pentru că aţi văzut în această seară 
galeriile violente, atenţie, anunţă că mâine vor fi în Piaţa Universităţii. Vreau să merg şi la 
Codruţa Cerva. Codruţa Cerva l-ai auzit pe Raed Arafat ce spune adespre demisie.     

Codruţa Cerva: Da l-am auzit şi aş vrea să-i transmit domnului Arafat că nu suntem manipulaţi 
şi da, am ieşit în 2012 ca proştii, am protestat, l-am susţinut. Dar de atunci au trecut nouă ani şi da îl 
înţeleg pe domnul Arafat că vrea în continuare să fie pentru că domnu Arafat tot timpul omite să ne 
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spună de ONG-ul pe care-l are tot cu denumirea de SMURD şi prin care primeşte foarte, foarte 
mulţi bani şi niciodată nu a explicat veniturile.  

Luis Lazarus: Nu prezintă raportul... 
Codruţa Cerva: Deci este vorba de ONG-ul SMURD, una la mână. Doi la mână, aş vrea să... 

îmi pare rău că  nu sunt la ministerul sănătăţii pentru că, într-adevăr, aş vrea să intru la domnu 
Voiculescu, a spus că vrea să stea de vorbă cu protestatarii şi un singur lucru vroiam să-i spun. Să 
dea o declaraţie pe propria răspundere sau să scrie ceva şi să ne garanteze că ordinele venite de la 
Bruxelles pentru a privatiza sistemul de sănătate în România nu-l va duce la bun sfârşit... 

Costin Soare, în direct de la protestul din Piaţa Revoluţiei: Simona alături de mine 
senatoarea AUR Aeleneia Evdochia, spuneţi-mi ce le cereţi celor de la Ministrul Sănătăţii? 
Sunteţi cu oamneii aici, toţi scandează demisia pentru ce? 

Aeleneia Evdochia, senatoarea AUR, în direct de la protestul din Piaţa Revoluţiei: Pentru 
impotenţa lor funcţională, nu au fost în stare să administreze ministerul ăsta. Nu au fost în 
stare să gospodărească spitalele. Nu au fost în stare să încălzească spitalele româneşti, mai 
ales în Bucureşti.  (...)    

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 30.01.2011, în intervalul orar 21:00- 
22:45 emisiunea de dezbatere Breaking News, moderată de Ioan Korpos. 

Invitaţi: Alice Drăghici- avocat, Şoşoacă Diana- AUR, Dumitru Pelican- fost senator, Pavel 
Abraham- general, Ovidiu Zară- jurnalist, Codruţa Cerva- protestatar, în direct de la protest.  

Titluri: GALERIILE VIOLENTE SE ORGANIZEAZĂ ÎMPOTRIVA REZIŞTILOR. 
În prima parte a emisiunii, intervalul orar 21:00-21:45, au fost prezentate imagini în direct cu 

protestul desfăşurat în Piaţa Revoluţei. Protestatarii cer demisia ministrului sănătăţii, demisia lui 
Raed Arafat şi a Guvernului.  

S1(rep.32.14-38.38, sel 30-21) Codruţa Cerva: Domnu Korpos vă rog foarte mult, ... Eu sunt 
una din persoanele care sunt pro proteste. Vreau să le reamintesc oamenilor în general că de 
ani de zile domnu Verner a dat picătură cu picătură dezbinare şi ură. Nu, eu nu sunt de acord 
cu acest lucru şi sunt de acord să ne unim. Nu contează că sunt sindicate din Poliţie, că sunt 
sindicate din învăţământ, că sunt de la partide politice, că este societatea civilă, ca sunt 
galeriile de la Steaua, Rapid, Dinamo sunt pentru proteste paşnice. Dar sunt pentru prosteste 
mari, masive pentru a face presiune pe guvernanţi. Pentru că aceşti guvernanţi niciodată nu 
o să ştie de bun simţ, de coloană vertebrală şi de demnitate ca să-şi dea demisii de onoare. 
Nu, noi suntem pe cont propriu, domnu Korpos, iar dacă noi toţi nu ne unim ca români şi nu 
facem presiune în stradă şi să cerem drepturile care ne-au fost limitate şi libertăţile nu o să 
se întâmple nimic. Ne lamentăm degeaba. Procurorul care s-a ocupat de cazul de la Colectiv, 
domnu Korpos, este acelaşi procuror care se ocupă de cazul de la Balş. Avem vreun rezultat 
la dosarul care s-a... s-a finalizat cumva dosarul de la Colectiv? Nu domnu Korpos. Avem 
dosarul finalizat de la Piatra Neamţ, nu domnu Korpos. Nu o să finalizeze nici acest dosar de 
la Balş. Eu consider că tot ce a fost aici a fost premeditat. Este punctul meu de vedere. De 
aia îndemn românii în stradă, paşnic, să facem presiune pe guvernanţi numai aşa putem să 
schimbăm ceva în România. Uitaţi-vă ce este în Franţa, uitaţi-vă ce este peste tot în lume. 
Lumea ia atitudine. Ne-am săturat de ...(neinteligibil) şi de promisiuni. Ne-am săturat, vrem 
fapte. Vrem PSD-ul să vină în stradă, vrem toţi din opoziţie să vină în stradă alături de noi. 
Asta ne dorim. Ne-am săturat de vorbe şi de teorii... 

Ovidiu Zară: (...). Dar Guvernul României a împrăştiat informaţii false. De ce spun asta? Ni 
s-a inoculat teama spunându-ni-se, prin intermediul dumneavoastră, al jurnaliştilor, că numai 
sunt locuri în spitale. Iar ieri, ce să vezi, 53 din cei 102 care erau internaţi în acel colţ de 
clădire sunt internaţi în alte spitale. Mai erau 53 de locuri? Şi încă 41 aproximativ sunt mutaţi 
într-un alt corp al spitalului Balş. Deci aveam 97 de locuri libere în spitalele din Bucureşti. Iar 
nouă ni se prezentau avioane militare care duceau pacienţi din Bucureşti la Galaţi, Iaşi şi în 
alte judeţe. Domnule Korpos noi asistăm la o manipulare şi cred că acest scandal este 
premeditat sunt de părere şi o să par conspiraţionist şi de ce? Pentru că în spatele acestui 
scandal se pregătesc privatizări de proporţii ale unor companii esenţiale pentru economia 
românească. (...) 

 

În data de 03.02.2021 postul de televiziune România Tv a difuzat, în intervalul orar 21:00-
22:45, emisiunea de dezbatere Punctul Culminant.  

Titluri: PORTAVOCILE NEOMARXIŞTILOR AU AMUŢIT ÎN PLIN SCANDAL; PIEŢELE S-AU 
GOLIT DE SIMBOLURULE REZIST, DE CE TAC.   

În a doua parte a emisinii de dezbatere a fost difuzat un material înregistrat, realizat de post,  
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care a conţinut declaraţiile mai multor persoane participante la proteste, declaraţia lui Tudor 
Chirilă, scurte secvenţe filmate la diferite evenimente culturale şi de asemenea imagini de ansamblu 
cu persoanele participante la proteste.  

Pe ecran au fost menţionate datele la care au avut loc protestele respective: august 2018, mai 
2019, iulie 2019. Sursa imaginilor a fost afişată pe ecran: Adevărul.  

După difuzarea materialului în studio invitaţii şi moderatorul au făut următoarele comentarii: 
S1(rep.57:19-21:12, sel.3-21) Moderatorul: Şi ca să avem o bază de pornire, doamnelor şi 

domnilor, vreau să vă prezint un material destul de amplu dar este o foarte mică selecţie din 
care se va vedea schimbarea totală de atitudine a principalelor voci sau portavoci, spuneţi-le 
cum vreţi dumneavoastră, ale curentului neomarxist Rezist în Ţara Românească. Cum se 
comportau oamenii ăştia acum nişte ani de zile în faţa unei alte tragedii absolut sfâşietoare, 
cea de la Colective şi cum se comportă astăzi.   (...)  

Dana Budeanu: În stradă se iese în momentul în care se dă semnalul de ieşit în stradă în 
care corporaţiile se orgenizează în acest sens, în momentul în care absolut toţi angajaţii 
corporaţiilor au fost scoşi la ora trei prânzul din corporaţii şi plătiţi să stea în stradă, este un 
fapt extrem de cunoscut. Dar nu despre asta vorbim. Unde sunt oamenii aceştia?  Oamneii 
aceştia nu mai sunt angrenaţi în acea mişcare coordonată, nu mai sunt toţi, sunt foarte puţini 
rămaşi. O parte din ei au fost preluaţi după cum s-a observat în campania electorală de către 
aparatul de propagandă al actualei drepte din care este şi PNL-ul din păcate. Au fost folosiţi 
în campanie. Toţi influencerii sau nu ştiu ce sunt ăştia actoro-whatever au susţinut PNL-ul în 
campania electorală trecută. Nu, nici măcar nu condamn asta. Fiecare face ce vrea, cum 
vrea, pe cât vrea. Aia probabil au rămas angrenaţi acolo şi-au mai făcut fiecare câte un site-
uleţ, câte o revistuţă din asta anonimo-online. Şi probabil încasează, în continuare, din 
marele buget oferit presei de către PNL, o mişcare pe care am salutat-o şi atunci şi o salut în 
continuare, pentru că a fost foarte, foarte deşteaptă. 

Moderatorul: Stai un pic. Încasatul este încasat. Hai să spun alăturarea politică, de 
asemenea poate fi înţeleasă deşi înţeleg că la prima tură erau mânaţi de nişte idealuri 
ulterioar s-au transfoarmat în cumetrii. 

Postul de televiziune România TV a difuzat în data de 13.02.2021, în intervalul orar: 23:00-
23:45, emisiunea Breaking news, prezentată de Cristina Herea și Ionuț Grigore. 

Invitații ediției (legătură video): Marilena Barață, jurnalist; Sorin Ilieșiu, Tonel Pop avocat. 
Titluri afișat pe crawl, care anunță intervenția Danei Budeanu. 
Imediat: Dana Budeanu intervine în scandalul propagandei; Budeanu îi demască pe 

habarniștii rezist, ce au comis (interval 05.03-06.15, interval 08.19-10.02, interval 16.16-31.39, 
sel. 23). 

 

În interval orar: 23:26-23:38 se fac ample referiri cu privire la Vlad Voiculescu, Ministrul 
Sănătății, atât printr-un material realizat de postul TV (se fac referiri la studiile sale, declarația de 
avere, consilierii din echipa sa de la Ministerul Sănătății), cât și printr-o intervenție a Danei Budeanu 
din emisiunea lui Victor Ciutacu (nu s-au făcut precizări, în ceea ce privește data difuzării emisiunii). 
În înregistrarea respectivă, Dana Budeanu spune, printre altele că Ministrul Sănătății nu a făcut 
nimic pentru bolnavii de cancer, având un ONG care se ocupă de drepturile bolnavilor de cancer și 
că nu a făcut nimic în calitatea sa de ministru, nici după tragedia de la Colectiv, nici în prezent. 

Nu s-a solicitat niciun punct de vedere lui Vlad Voiculescu în emisiune. 
Nu s-a solicitat niciun punct de vedere lui Vlad Voiculescu în emisiune. 
 Reper 29.30, sel. 23- Titluri afișate pe ecran: Legiunea de habarniști a Ministrului Rezist; 

Dana Budeanu intervine în scandalul propagandei; Budeanu îi demască pe mincinoșii Rezist; 
Intervenția Danei Budeanu: 
Reper 03.15, sel. 23 
Cristina Herea: După incidentul de la Matei Balș, Dana Budeanu i-a contrat pe neo-marxiști și 

pe politicienii din valul nou.  
Ionuț Grigore: Ei, bine, invitată în emisiunea lui Victor Ciutacu, aceasta i-a atacat dur pe Reziștii 

care au ieșit în stradă, după Colectiv, dar care acum s-au ascuns după tragedia, care a ucis până în 
prezent 20 de persoane, tragedia de la Balș. 

Cristina Herea: Dana Budeanu i-a arătat cu degetul pe Vlad Voiculescu, cel care a devenit 
ministru prima dată după catastrofa de la Colectiv. 

S-au difuzat imagini cu Dana Budeanu, care a participat la o emisiune a lui Victor Ciutacu, fără 
precizări suplimentare privind data emisiunii. 

Dana Budeanu: În stradă se iese în momentul în care se dă semnalul de ieșit în stradă, în  
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care corporațiile se organizează în acest sens, în momentul în care absolut toți angajații 
corporațiilor au fost scoși la ora 3, prânzu`, din corporații și plătiți să stea în stradă, este un 
fapt extrem de cunoscut. Unde sunt oamenii aceștia? Oamenii aceștia nu mai sunt angrenați 
în acea mișcare coordonată, nu mai sunt toți, sunt foarte puțini rămași, o parte din ei au fost 
preluați, după cum s-a observat în campania electorală, de către aparatul de propagandă al 
actualei drepte, au fost folosiți în campanie, toți influencerii, sau nu știu ce sunt ăștia, actoro 
what ever. Pentru ce să iasă? O parte dintre ei și-am spus-o mereu, da, există un procent de 5 %, 
probabil, dintre cei care au ieșit în stradă atunci, care chiar au crezut, nu știu în ce cred, cred în 
ceva, în calul alb, în Făt-Frumos, nu știu, what ever, e frumos, adică eu sunt pro. (...) Nu există 
niciun sentiment de revoltă, pentru că acest sentiment de revoltă despre care noi vorbim aici 
pe niște ecrane, nu a existat nici la Colectiv. A fost fake, ok, de-acolo a pornit tăvălugul, au 
ajuns neterminații ăștia la guvernare, că au fost la guvernare un an, un an și două luni, nu 
mai știu cât au fost. Ce a făcut el, ce a făcut el, împreună cu actuala secretară de stat pe care a 
adus-o la minister, care a mai fost și în 2016, pentru că, păi ei cu asta se ocupă. Vă rog, nu neglijați! 
Ei se ocupă de drepturile pacienților bolnavi de cancer. Așadar, da, domne, eu mă refer aici, la ce 
scrie la Vlăduț. Ok, ce a făcut el pentru zecile de mii de bolnavi, care nu au primit tratament? Nimic, 
răspund eu. Zero, nimic. Ce să facă el pentru mine? Ce să facă el în Ministerul Sănătății? El n-a 
făcut nimic niciodată. Mă repet, ce a făcut Vlăduț Magicianul, în secunda în care a preluat mandatul 
în 2016, după Colectiv, deci după ce a terminat filmul, da, după ce s-a filmat, a ajuns ministru, 
bravo, bravo! Nici nu vreau să-l sun pe Obama acuma, să-l întreb dacă i-a plăcut filmul, dar ideea e 
următoarea: ce a făcut el, concret, mă, bă, concret, pentru spitalele din România, tocmai, pentru a 
preveni incendiile? Bă n-a pus un sprinkler de-ăla, bă n-a făcut nimic. Bă, ce a făcut, concret? Un 
an? Nimic. Ce a făcut Vlăduț, de când a venit el în minister, acum? Ce a făcut în sensu`, bă, tu ai 
venit, tu ești atât de traumatizat de incendii, vorba aia, te-ai filmat la Colectiv, băi, ai venit la minister 
de o lună. ... Băi, ai venit de-o lună, după Piatra-Neamț, deci după Colectiv n-ai făcut nimic, ok, ai 
venit după Piatra-Neamț, păi ce ai făcut, nu veneai tu, acest, nu știu, specialisto, what ever, ... Bă, 
de ce n-ai venit și bă, n-ai luat spitalele la rând, bă secțiile ATI, să întrebi, băi, alo, aveți, băi, 
extinctor? Suntem în față la Matei Balș, în fața suntem noi, în spate sunt niște arși, lângă ei Vlăduț 
Voiculescu care plânge cu masca la gură, care a vrut să spună două-trei cuvinte, nu știu despre ce 
vorbea, (neinteligibil), așa, a intervenit Arafat și Vlăduț, (...) Ideea este următoarea: ăștia au venit la 
putere, ok? Ok, nu contează cum au ajuns. Ei au fost votați, USR- ul de 10%, Plus-ul ăsta, unde e și 
Magicianul de 4%, 4%, (...) El face ce vrea el cu banii mei, pentru sistemul de sănătate. De ce? De 
ce fac ăștia care au luat 10% ce vor ei cu banii mei? Eu muncesc, plătesc taxe, de ce (...)? 

Emisiunea Știrile România Tv din 14.02.2021, interval orar 17.00-18.00 – 
prezentator/moderator, Ioan Korpos 

Titluri: PROTEST FAȚĂ DE RESTRICȚII, SE CERE DEMISIA LUI ARAFAT. PROTEST FAȚĂ 
DE REGIMUL REZIST ÎN BUCUREȘTI. PROTEST FAȚĂ DE CRIZA DIN SĂNĂTATE ȘI JUSTIȚIE. 
OAMENII DIN ȚARĂ VIN SPRE PIAȚA UNIVERSITĂȚII, ALERTA JANDARMILOR. 
PROTESTATARII S-AU STRÂNS LA TIMIȘOARA.(...) 

Emisiunea Știrile România Tv de la ora 17.00, din data de 14.02.2021, în format de Breaking 
News, a început cu imagini și informații din Piața Universității, unde se adunau oameni la protestul 
față de restricții. Pe întreg parcursul orei, imaginile și informațiile reporterilor și protestatarilor din 
București, Timișoara și Drobeta Turnu Severin, au însoțit comentariile invitaților (Dumitru Pelican, 
Iulian Surugiu, avocatul Tonel Pop, Codruța Cerva, Pavel Abraham, Dana Budeanu.) și ale 
moderatorului. 

 

Afirmații și comentarii ale moderatorului: O să vedeți tot ce se întâmplă aici, în această 
ediție incendiară a Știrilor România Tv., pentru că avem filmări, dezvăluiri de ultimă oră. 
Protestatarii, așa cum vă spuneam, continuă să vină în centrul Capitalei. Jandarmii aduc 
dubele. Ce se pregătește acum? Protestatarii au obținut autorizație, miting și marș. Unde se vor 
deplasa în marș protestatarii? Oamenii cer demisia lui Arafat și a „reziștilor”! (...)Vedem așadar 
doamnelor și domnilor, proteste în Piața Universității București, Timișoara, Drobeta Turnu Severin. 
Iată și în marile orașe. Vom vorbi din nou cu protestatarii. Vedeți, ei în aceste momente scandează, 
se strâng tot mai mulți protestatari aici, în Piața Universității. (...)Ce imagini, iată, în această zi! 
Oameni în stradă peste tot, din diferite motive: măști, dictatură medicală spun ei, se opun 
vaccinării ș.a.m.d.! (...)Vorbeam și despre alerta jandarmilor. Doamnelor și domnilor, iată, în 
aceste momente, așa cum vă spuneam, mai mulți protestatari se îndreaptă spre Capitală. (pe 
ecran splitat sunt doar imagini de la protestele din Piața Universității și Timișoara!) Vedem așadar 
ce se întâmplă și acolo, în Piața Universității în aceste momente, pentru că numărul 
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protestatarilor crește! Domnule Pelican, revin la dvs. Iată, ce imagini! V-ați fi închipuit că într-
o zi de duminică să vedeți în toate aceste orașe oameni care ies, care sunt revoltați, care nu 
mai suportă, cum spunea și doamna Cerva?(...)Dana Budeanu intră în luptă cu 
propagandiștii „Rezist”. Chiar în aceste momente, devăluirile care zguduie „caracatița neo-
marxistă”! (...)Tot mai mulți protestatari, deocamdată nu se întâmplă nimic. Nu intervin 
jandarmii! 

În data de 18.02.2021 postul de televiziune România Tv a difuzat, în intervalul orar 17:00-
18:00, emisiunea informativă Breaking News.  

Invitat: Niels Schneker- analist.  
Titluri: MINISTERUL REZIST ÎN CARE SE TRĂIEŞTE NUMAI DIN SPORURI; BUGETARII 

RĂMÂN CU SPORURILE, ANUNŢUL OFICIAL AL MINISTRULUI; TURCAN: NIMENI NU VA 
DESFIINŢA SPORURILE BUGETARILOR. 

În timpul emisiunii, moderatorul a prezentat o informaţie despre sporurile care se aplică pentru 
o anumită categorie de bugetari. De asemenea, Niels Schneker, prin telefon, a intervenit pentru a 
comenta această ştire.  

Mădălin Puiu, jurnalist România TV: Într-adevăr, Guvernul se laudă că vrea să taie sporurile 
bugetarilor dar cu toate acestea zeci de angajaţi din Ministere şi din Consiliile Judeţene 
beneficiază de un spor de 50% din salariu doar pentru că lucrează cu poroiecte cu fonduri 
europene. Mai exact, zece funcţionari din cadrul Ministerului de Fonduri Europene condus de 
către ministrul USR Cristian Ghinea vor avea un plus la salariu de 5300 de lei brut iar alţi 
zece angajaţi ai Serviciului al Guvernului  vor avea o majorare a salariului de 11.000 lei pe 
lună. Mai mult, în Consiliile Judeţene din ţară unde se lucrează pe fonduri europene sunt 
angajaţi şi câte doi oameni pentru a face acelaşi lucru şi pentru a primi doar acest spor de 
50%. Un exemplu concret vine din Vrancea acolo unde la Consiliul Judeţean au fost angajaţi 
10 oameni pentru a face o treabă care era, putea să fie făcută şi de către cinci dintre ceştia. 

Niels Schneker: Este absolut acelaşi lucru Dragoş, ai absolută dreptate exact acelaşi stil, 
aceeaşi şmecherie cum zic eu pentru că, de fapt, ceea ce încearcă este să convingă lumea că 
ar trebui dar de fapt nimeni nu vrea să taie. Pentru că cei cărora ar trebui să le taie sunt 
oamenii lor şi atuncea nu vor tăia. (...) 

 

Analizând rapoartele de monitorizare şi vizionând selecţii din înregistrarea 
emisiunilor de ştiri şi dezbateri difuzate în perioada 16 ianuarie – 18 februarie 2021, 
membrii Consiliului au constatat că radiodifuzorul a încălcat dispoziţiile privind 
asigurarea informării corecte a publicului prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, potrivit cărora toţi furnizorii de servicii media audiovizuale au obligaţia 
să asigure informarea obiectivă a publicului prin prezentarea corectă a faptelor şi 
evenimentelor şi să favorizeze libera formare a opiniilor.  

Astfel, membrii Consiliului au constatat nerespectarea succesivă a dispoziţiilor 
privind asigurarea informării corecte prevăzute la art. 3 alin. (2) din Legea 
audiovizualului, după cum urmează: 

- În emisiunea “România exclusiv” din 16 ianuarie 2021, de la ora 20.00, invitaţii 
acesteia au făcut o serie de comentarii pe marginea declaraţiei înregistrate ale 
jurnalistului Cristian Tudor Popescu, cu privire la campania antivaccin, dezaprobată de 
anumite persoane, context în care au afirmat despre vaccinul Pfizer că “... autorităţile 
evită să explice public cum funcţionează această tehnologie ARN mesager...”, 
“...autorităţile nu vă spun în campania de informare. Este o campanie de 
informare mincinoasă. De ce este mincinoasă? Pentru că nu spune ce spune 
producătorul.” şi că populaţia este îndemnată să facă acest vaccin experimental, fără 
ca radiodifuzorul să prezinte şi o opinie contrară cu privire la aceste afirmaţii, în speță, a 
reprezentanților autorităților responsabile cu vaccinarea, pentru ca informaţia să fie  
obiectivă, iar publicul să-şi formeze propria opinie cu privire la eficacitatea vaccinului 
respectiv. 

- Afirmaţiile din titlurile afişate pe ecran: OTRĂVIREA AVOCATEI 
PROTESTATARE AJUNSĂ ÎN SENAT; ...OPERAŢIUNE DE OTRĂVIRE ŞI PRIN 
CURIERII COMENZILOR ONLINE; OPERAŢIUNE DE OTRĂVIRE A LUI ŞOŞOACĂ, în 
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emisiunea România de Poveste, difuzată, în aceeaşi zi, de la ora 21:00, precum şi 
cele susţinute de d-na Şoşoacă, invitată în emisiune, potrivit cărora ar fi „fost avertizată 
că am deranjat foarte mult sistemul, am spus lucruri pe care nu le-a spus nimeni, 
lucruri care nu se spun şi ar fi bine să mă feresc pentru că sunt farte muţi care ar 
dori să mă duc după domnul Stanoevici....”, „A fost pentru prima oară în viaţa 
mea când      m-am gândit că mi se poate întâmpla ceva primind un buchet cu 
flori, nu cumpărându-l eu, primind.”, cât şi reacţia moderatorului „...adică prafuri 
otrăvitoare puse în buchet?”, au fost de natură să afecteze percepţia publicului 
telespectator cu privire la obiectivitatea informaţiilor prezentate, în condiţiile în care, 
aceasta nu a precizat cine a avertizat-o că a deranjat foarte mult în legătură cu opiniile 
sale politice şi cum s-a ajuns la situaţia de a fi otrăvită prin „prafuri otrăvitoare puse în 
buchet?”, după cum  însuşi moderatorul a afirmat. 

De asemenea, Consiliul a apreciat că afirmaţiile d-nei Şoşoacă potrivit cărora ar fi 
fost avertizată ca fiul ei să nu mai facă comenzi online la mâncare, pe motiv că aceasta 
poate fi otrăvită, au fost de natură să inducă o stare de panică în rândul 
telespectatorilor, astfel cum a menţionat chiar unul dintre semnatarii reclamaţiilor 
primite, context în care radiodifuzorul nu i-a solicitat acesteia minime dovezi în acest 
sens și nu a prezentat un alt punct de vedere cu privire la cele afirmate pentru ca 
informaţia să fie nepărtinitoare. 

 

- În emisiunea Punctul culminant din 18 ianuarie 2021, de la 20.58, afirmaţiile 
făcute de senatoarea Diana Şoşoacă, într-un material înregistrat, potrivit cărora aceasta 
va face cerere pentru permis de port-armă, pe motiv că viaţa îi este ameninţată din 
cauza opiniilor politice, simte că este filată permanent şi că cineva i-ar fi spus: “...roagă-
l pe copilul tău cel mare să nu mai comande online pentru că ți se știe adresa și 
vei avea de înfruntat... e posibil să ți se întâmple ceva, să îți otrăvească copiii. Nu 
îți face rezervări la cazare, nicăieri! Întotdeauna cazarea să fie ori pe numele 
altcuiva, să nu se știe că stai tu acolo. Sau să ți-o faci, cum să zic, să îți găsească 
cineva și cu un minut înainte să te duci. Nu mai plătești online ca să nu se știe de 
unde vin banii, adică să nu fie de pe numele meu, de pe contul meu. Am avut tot 
felul de interdicții și am rămas uimită când mi s-a spus: nu mai mirosi flori. Și am 
zis: cum adică nu mai mirosi flori? Păi zice: sunt niște... se pun, foarte multe 
persoane non-grata pentru sistem în străinătate au fost omorâte prin buchetele 
de flori pe care le-au primit sau li s-au pus niște prafuri care le-au dat niște boli pe 
care le-au dus pe picioare câțiva ani până au murit. Mi-au spus: Diana, în ultimele 
zece zile este cel mai periculos! Ia-ți copiii și ascunde-i! Nu îi lăsa că ești foarte 
mult pe drumuri, copiii vor sta mult acasă, nu o să ai timp să le gătești, e clar că 
vor comanda mâncare, nu poți să știi cine și ce face cu mâncarea, nu poți să știi 
cine intră peste ei în casă, nu poți să știi nimic. Zice: poate să nu fie din partea 
partidelor, a serviciilor,  poate să fie efectiv niște hoți care te urmăresc, ești 
vizibilă, ai notorietate acum și să  te ferească Dumnezeu să nu îți dea spargere 
exact când sunt copiii tăi pe acasă”, nu au fost obiective, pentru ca publicul să-şi 
formeze propria opinie cu privire la cele susținute, având în vedere că nu a fost 
prezentat şi un alt punct de vedere contrar celor declarate de senatoarea Şoşoacă, care 
să confirme cele afirmate. 

Totodată, informaţiile prezentate de Codruţa Cerva (unul dintre liderii protestatarilor 
împotriva măsurilor guvernamentale) potrivit cărora cineva ar dori să o intimideze, 
întrucât ar fi fost filată două zile la rând, de persoane care, în opinia acesteia nu ar face 
parte din “servicii”, dar că a existat o maşină cu număr de Sibiu, “... un Logan negru, 
cu geamuri negre şi pe faţă şi pe spate...” despre care consideră că ar aparţine unor 
oameni din zona Rezist, din zona USR  “erau băieții  deranjați că i-am prins cu sacii 
și cu rucsacurile în spate la BES 1.” nu au fost prezentate corect, nefiind asigurată 
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obiectivitatea informaţiilor difuzate pentru a favoriza libera formare a opiniilor, în 
condiţiile în care radiodifuzorul nu a prezentat şi alte opinii contrare, cele prezentate 
fiind susţinute doar de o singură parte. De asemenea, afirmaţiile moderatorului care a 
sugerat că atât d-na Şoşoacă, cât şi d-na Codruţa Cerva ar fi urmărite sau puse în 
pericol de instituţii ale statului nu au fost susţinute şi de o altă opinie pentru ca acestea 
să fie obiective, astfel cum impune norma invocată, iar publicul să-şi formeze propriul 
punct de vedere cu privire la afirmaţiile făcute.  

- Informaţiile prezentate în emisiunea Punctul culminant din 19.01.2021, în cadrul  
unui interviu cu Prinţesa Lia în care aceasta a afirmat că există “... o investigație 
criminală oficială, realizată de Poliția Franceză, legată de picturile care au fost 
furate din România, în timpul războiului și după, în decembrie 1947. Am oprit 
vânzarea ilegală a două El Greco. Această vânzare ilegală a fost stopată de 
munca Interpolului. Aceste picturi sunt parte din cele 42 de picturi care au fost 
ascunse din 1947 și care sunt de imens interes național. (...) nu au fost prezentate 
corect şi cu imparţialitate,  având în vedere că aceste afirmaţii au fost făcute exclusiv de 
către o singură parte, respectiv, de  Prinţesa Lia, fără ca radiodifuzorul să prezinte şi o 
altă opinie cu privire la aceste afirmaţii, pentru ca publicul să-şi formeze propriul punct 
de vedere şi să aprecieze cât de pertinente sunt acestea, dat fiind faptul că subiectul a 
reprezentat întotdeauna un aspect sensibil în ceea ce privește picturile din Colecția 
Coroanei. 

 

- Afirmaţiile invitatului Gigi Becali făcute în emisiunea Punctul culminant din 21 
ianuarie 2021 potrivit cărora a propus ministrului Sănătăţii să producă medicamente “... 
la scară mai mare,”, având ca substanţe active ”...Ivermectină și Arbidol, dar mai 
ales de Ivermectină care este aprobat de Franța, de Germania și mai ales de 
America în ultimul timp...”, medicamente care vor asigura necesarul pentru ca 
populaţia României infectată cu Covid să se vindece, cumpărând aceste medicamente 
din farmacii, cu o sumă modică, de 2 lei pe lună, şi că “... vor urma mai multe 
vaccinuri și după aia o să urmeze cipul.”, căci aşa crede, nu au fost corecte și 
obiective, fiind susținute numai de către acesta, radiodifuzorul neprezentată și o altă 
opinie, de pildă, a unui specialist, pentru ca publicul să-şi formeze propriul punct de 
vedere cu privire la cele afirmate. Aceeași constatare au făcut-o membrii Consiliului și 
cu privire la  afirmația invitatului Gigi Becali potrivit căreia ”... nu-i bun Remdesivir-ul 
și că-i bun Arbidol-ul? OMS-ul a spus acum o lună: nu folosiți Remdesivir! E,... 
noi suntem deștepți, am luat de 30 de milioane Remdesivir. 

Victor Ciutacu: Și aveți informații că se folosește în continuare Remdesivir-ul 
în spitale după anunțul OMS-ului? 

Gigi Becali: Nu că se folosește, bă, nu că se folosește, la noi în spitale, la noi 
bagă cu duiumul Remdesivir să scape de el, că am dat 30 de milioane. 

La aceste afirmații nu a fost prezentat și punctul de vedere al unui reprezentant al 
Ministerului Sănătății sau a unui specialist care să confirme sau să infirme cele afirmate 
de către invitatul emisiunii pentru ca publicul să-și formeze propria opinie cu privire la 
afirmațiile făcute. 

Membrii Consiliului au constatat că, în timpul Ediției speciale (Breaking News) din 
23.01.2021 de la ora 15.00, în timp ce radiodifuzorul a difuzat imagini de la protestele 
din Rusia în sprijinul lui Alexei Navalnîi, reporterul postului ROMÂNIA TV, Violeta 
Romanescu a afirmat că ”... vreau să vedem și ce se întâmplă și în țara noastră 
pentru că și aici avem revolte. Românii anunță proteste de amploare în perioada 
următoare, evident, din cauza măsurilor de austeritate promovate de reziștii din 
Guvern.”, deși, la momentul în care a fost difuzată emisiunea, în țară și în București nu 
au existat astfel de manifestații împotriva măsurilor de austeritate, fapt ce dovedește că 
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informația nu a fost corectă și obiectivă pentru ca publicul să-și formeze propria opinie 
cu privire la protestele ce se derulau pe ecran la acel moment. 

Consiliul a constatat, de asemenea, că informația prezentată în timpul știrii de la 
ora 10.06 din 28.01.2021 cu titlul ”Campania de vaccinare oprită-Doze Moderna 
ținute la sertar”, potrivit căreia ”Și în timp ce autoritățile anunță că de astăzi, 
îngheață vaccinarea, mii de doze de vaccin stau în depozit. România primește 
săptămânal 14 000 de doze de vaccin de la Moderna, însă acestea stau în depozit. 
Motivul, spune chiar premierul Cîțu, erau prea puține, dar vor fi cabinete de 
vaccinare, unde va fi folosit vaccinul Moderna, din 1 februarie. Ne întoarcem la 
colegul meu Rafaelo Varga, care ne explică exact de ce nu sunt folosite aceste 
doze de vaccin.”, nu a fost obiectivă, ținând cont de faptul că nu a fost prezentat și 
punctul de vedere al Coordonatorului Centrului Național de Vaccinare, pentru a 
confirma cele prezentate, având în vedere că, anterior difuzării acestei știri, respectiv, în 
ziua de 26.01.2021, în emisiunea News Line, prezentată de Cristina Șincai, 
radiodifuzorul a prezentat declarația colonelului Valeriu Gheorghiță - Coordonatorul 
Centrului Național de Vaccinare cu privire la acest aspect. 

 

- În partea a doua a ediţiei din 3 februarie 2021 a emisiunii Punctul culminant de la 
ora 21.00, invitata Dana Budeanu a afirmat despre protestele ce au avut loc în august 
2018, mai 2019 şi iulie 2019 că “În stradă se iese în momentul în care se dă 
semnalul de ieşit în stradă în care corporaţiile se orgenizează în acest sens, în 
momentul în care absolut toţi angajaţii corporaţiilor au fost scoşi la ora trei 
prânzul din corporaţii şi plătiţi să stea în stradă...”,  şi că aceştia în acel moment 
nu mai ies în stradă, pentru că “O parte din ei au fost preluaţi după cum s-a 
observat în campania electorală de către aparatul de propagandă al actualei 
drepte din care este şi PNL-ul ...”, “Au fost folosiţi în campanie. Toţi influencerii 
sau nu ştiu ce sunt ăştia actoro-whatever au susţinut PNL-ul în campania 
electorală trecută.” ... “Şi probabil încasează, în continuare, din marele buget 
oferit presei de către PNL, o mişcare pe care am salutat-o şi atunci şi o salut în 
continuare, pentru că a fost foarte, foarte deşteaptă.”, fără ca radiodifuzorul să 
asigure o informare obiectivă prin prezentarea unei alte opinii cu privire la aceste 
afirmaţii pentru ca publicul să-şi formeze liber opinia şi justeţea celor afirmate. 

 

- În ceea ce privește ediția Ştirile România TV de la ora 17.00 din 14 februarie 
2021, în format de Breaking News, membrii Consiliului au constatat că afirmațiile și 
comentariile  moderatorului cu privire la protestul de la Universitate și în fața Ministerului 
Sănătății referitor la demisia lui Arafat și a ”reziștilor”, nu au fost obiective având în 
vedere că, în timp ce moderatorul a afirmat că ”mai mulți protestatari se îndreaptă 
spre Capitală.”, ”pe ecran splitat erau doar imagini de la protestele din Piața 
Universității și Timișoara!”, astfel încât publicul nu și-a format propria opinie cu privire 
la justețea informației transmise. 

Membrii Consiliului consideră că și ediția informativă Breaking News din 
18.02.2021 de la ora 17.00 a fost difuzată cu încălcarea prevederilor invocate, având în 
vedere că informația prezentată atât în titlul afișat pe ecran ”MINISTERUL REZIST ÎN 
CARE SE TRĂIEŞTE NUMAI DIN SPORURI; BUGETARII RĂMÂN CU SPORURILE, 
ANUNŢUL OFICIAL AL MINISTRULUI”, cât și în conținutul ei, despre sporurile care se 
aplică unei anumite categorii de bugetari ”din Ministere și din Consiliile Județene” 
care lucrează cu proiecte pe fonduri europene și care ar beneficia de un spor de 50 % 
din salariu, nu a fost corectă și obiectivă, întrucât, sporurile pe proiecte europene sunt 
plătite din banii proiectului european şi sunt impozitate, nefiind plătite de către Guvern, 
astfel încât publicul nu a fost corect informat.  
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Consiliul a constatat și încălcarea prevederilor privind dreptul la imagine și 
demnitate a persoanei prevăzute la art. 40 alin. (1) și (4) din Codul audiovizualului, 
astfel: 

- În cadrul ediţiei din 13 februarie 2021 a emisiunii informative Breaking news, de 
la ora 23.00, invitata Dana Budeanu a afirmat într-o intervenţie avută în emisiunea lui 
Victor Ciutacu că ministrul Sănătăţii, Vlad Voiculescu, nu a făcut nimic pentru bolnavii 
de cancer, că are un ONG care se ocupă de drepturile bolnavilor de cancer şi că nu a 
făcut nimic în calitatea sa de ministru, nici după tragedia de la Colectiv, nici în prezent, 
fără să-i solicite punctul de vedere pentru a se apăra cu privire la cele afirmate, şi nici 
nu a precizat pe post că acesta a refuzat să-şi exprime opinia, astfel cum impune norma 
la art. 40 alin. (1) din Codul audiovizualului. 

Membrii Consiliului au constatat că, în cadrul ediţiei de dezbatere Breaking News 
din 30.01.2021, de la ora 20.00, au fost făcute afirmaţii acuzatoare de către invitaţi la 
adresa primarului Capitalei că “...nu dă apă caldă în spitale şi care spune însă, că 
este cald.”, dar şi la adresa d-lor Câţu şi Voiculescu cărora le „cere demisia de 
onoare nu pentru săvârşirea unor fapte penale”, „Pentru impotenţa lor 
funcţională, nu au fost în stare să administreze ministerul ăsta. Nu au fost în stare 
să gospodărească spitalele. Nu au fost în stare să încălzească spitalele 
româneşti, mai ales în Bucureşti.”, fără să li se solicite punctele de vedere cu privire 
la aceste acuzaţii şi fără să precizeze pe post că au refuzat să-şi exprime opinia, pentru 
a se apăra împotriva acestor afirmaţii acuzatoare, potrivit normei invocate. 

De asemenea,în cadrul aceleiaşi ediţii au fost făcute afirmaţii acuzatoare la adresa     
d-lui Raed Arafat potrivit cărora ar avea un ONG SMURD “... prin care primeşte 
foarte, foarte mulţi bani şi niciodată nu a explicat veniturile.”, fără  să-i solicite un 
punct de vedere cu privire la aceste acuzaţii, precum şi la adresa ministrului Voiculescu, 
despre care a afirmat că ar primit „ordine venite de la Bruxelles pentru a privatiza 
sistemul de sănătate în Romănia”, fără să-i solicite punctul de vedere în acest sens. 

Pentru toate aceste afirmaţii acuzatoare, radiodifuzorul nu a precizat pe post că 
cele două persoane la adresa cărora au fost formulate acuzaţii au refuzat să-şi exprime 
punctele de vedere, astfel cum impune norma la art. 40 alin. (1) dinCodul 
audiovizualului. 

Potrivit dispoziţiilor invocate, în virtutea dreptului la propria imagine, în cazul în care 
în programele audiovizuale se aduc acuzaţii unei persoane privind fapte sau 
comportamente ilegale ori imorale, acestea trebuie susţinute cu dovezi, iar persoanele 
acuzate trebuie contactate şi invitate să intervină pentru a-şi exprima punctul de vedere. 
În situaţia în care persoana vizată refuză să prezinte un punct de vedere sau nu a putut 
fi contactată prin încercări repetate, trebuie precizat acest fapt.   

Cu privire la afirmațiile făcute de invitatul Gigi Becali în emisiunea Punctul 
culminant, ediția din 21 ianuarie 2021, de la ora 20.59 referitoare la tratamentul 
împotriva coronavirusului Covid-19 potrivit cărora statul român a cumpărat Remdesivir 
de 30 de milioane de euro, subvenționat de Uniunrea Europeană cu 60 %, și că acest 
medicament care costă 3000 de euro per tratament ar fi nociv pentru oameni ”să-i 
otrăvim pe oameni cu Remdesivir” în detrimentul medicamentului Arbidol pe care 
vrea să-l importe și să-l introducă în farmacii, fără adaos, și care costă 20 de euro, 
membrii Consiliului consideră că moderatorul nu i-a solicitat acestuia să probeze astfel 
de afirmații, pentru a permite publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, 
astfel cum impune norma la art. 40 alin. (4) din Codul audiovizualului. 

De asemenea, în emisiunea Breaking News din 30 ianuarie 2021 de la ora 21.00, 
moderatorul Ioan Korpos nu a solicitat invitatei Codruţa Cerva să probeze afirmaţiile 
acuzatoare făcute la adresa Guvernului României despre care a afirmat că „...a 
împrăştiat informaţii false. De ce spun asta? Ni s-a inoculat teama spunânduni-se, 
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prin intermediul dumneavoastră, al jurnaliştilor, că numai sunt locuri în spitale. 
Iar ieri ce să vezi 53 din cei 102 care erau internaţi în acel colţ de clădire sunt 
internaţi în alte spitale. Mai erau 53 de locuri? Şi încă 41 aproximativ sunt mutaţi  
într-un alt corp al spitalului Balş. Deci aveam 97 de locuri libere în spitalele din 
Bucureşti. Iar nouă ni se prezentau avioane militare care duceau pacienţi din 
Bucureşti la Galaţi, Iaşi şi în alte judeţe. Domnule Korpos noi asistăm la o 
manipulare şi cred că acest scandal este premeditat sunt de părere şi o să par 
conspiraţionist şi de ce? şi că „... în spatele acestui scandal se pregătesc 
privatizări de proporţii ale unor companii esenţiale pentru economia 
românească.”, astfel cum prevede norma invocată. 

Conform dispoziţiilor menţionate, moderatorii programelor au obligaţia să solicite 
ferm interlocutorilor să probeze afirmaţiile acuzatoare, pentru a permite publicului să 
evalueze cât de justificate sunt acestea. 

 Membrii Consiliului consideră că astfel de afirmații acuzatoare, precum cele 
exemplificate anterior, nu au constituit simple opinii critice, în limitele libertăţii de 
exprimare, ci au avut un conținut acuzator, iar în susținerea lor nu au fost prezentate 
probe, care ar fi permis publicului să aprecieze cât de justificate sunt acuzațiile.  

În analizarea acestor emisiuni, Consiliul a avut în vedere și faptul că, libertatea de 
exprimare are ca scop principal asigurarea posibilităţii formării opiniei altor persoane 
prin expunerea propriilor idei şi convingeri, iar, în condiţiile în care moderatorul este cel 
care fixează limitele discuţiilor în abordarea subiectelor emisiunii, şi constituie un reper, 
un lider de opinie, acesta este obligat să solicite ferm interlocutorilor să probeze 
afirmaţiile acuzatoare, pentru ca publicul să-și poată forma opinia în cunoștință de 
cauză, astfel cum dispun prevederile invocate.  

În calitate de garant al interesului public, în baza competenţelor şi obligaţiilor 
stabilite prin lege, Consiliul Naţional al Audiovizualului apreciază că libertatea de 
exprimare, ca principiu fundamental al statului de drept, este temelia principiilor morale 
şi presupune respectarea normelor de drept interne şi internaţionale care garantează 
tuturor persoanelor dreptul de a se manifesta potrivit propriilor opţiuni în relaţiile cu 
ceilalţi membri ai colectivităţii, cu condiţia ca alţi membri ai societăţii să nu fie lezaţi. 
Curtea Europeană a stabilit, de asemenea, că articolul 10 din Convenţie nu protejează 
numai substanţa ideilor exprimate, dar şi modul în care acestea sunt exprimate, precum 
şi regula potrivit căreia “dacă libertatea de opinie nu poate fi limitată, exprimarea opiniei 
poate forma obiectul unei limitări, fie şi pentru respectarea drepturilor aparţinând altor 
subiecte de drept.” 

În acest sens, Adunarea Parlamentară a Consiliului Europei, în Rezoluţia                    
nr. 1003/1993 cu privire la etica jurnalistică, precizează că presa este obligată să se 
supună unor principii etice, ferme, prin care se garantează libertatea de exprimare şi 
dreptul fundamental al cetăţeanului de a primi informaţii corecte şi opinii sincere, bazate 
pe adevăr, asigurate prin mijloace adecvate de verificare şi demonstrare şi pe 
imparţialitate în prezentare, descriere şi narare. 

Pentru aceste considerente, ţinând cont de criteriile de individualizare a sancţiunii 
prevăzute la art. 90 alin. (4) din Legea audiovizualului și a faptului că radiodifuzorul a 
mai fost sancționat pentru încălcarea acelorași prevederi legale, membrii Consiliului au 
propus sancţionarea acestuia cu amendă de 10.000 de lei. 

Supusă la vot, sancţiunea a fost adoptată cu respectarea condiţiilor de legalitate 
prevăzute de art. 15 din Legea audiovizualului. 

În temeiul art. 90 alin. (1) lit. h) şi alin. (2) şi art. 91 alin. (1) şi alin. (3) din Legea 
audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, 

Consiliul Naţional al Audiovizualului adoptă următoarea 
 

DECIZIE: 
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Art. 1: Radiodifuzorul S.C. RIDZONE COMPUTERS S.R.L. (licenţa audiovizuală 
nr.   S-TV 281.6/09.06.2011 eliberată la 23.11.2017 şi decizia de autorizare nr. 1779.1-
6/01.11.2011 eliberată la 27.11.2018) pentru postul ROMÂNIA TV se sancţionează cu 
amendă în cuantum de 10.000 lei pentru încălcarea prevederilor art. 3 alin. (2) din 
Legea audiovizualului nr. 504/2002, cu modificările și completările ulterioare și ale art. 
40 alin. (1) și (4) din Decizia nr. 220/2011 privind Codul de reglementare a conţinutului 
audiovizual, cu modificările şi completările ulterioare. 

Art. 2: În conformitate cu prevederile art. 93 alin. (3) din Legea audiovizualului, 
prezenta decizie poate fi atacată direct la secţia de contencios administrativ a curţii de 
apel, fără a fi necesară formularea unei plângeri prealabile, în termen de 15 zile de la 
comunicare. 

Art. 3: Potrivit dispoziţiilor art. 93¹ alin. (1) şi (2) din Legea audiovizualului nr. 
504/2002, cu modificările şi completările ulterioare, radiodifuzorul S.C. RIDZONE 
COMPUTERS S.R.L. are obligaţia de a transmite în următoarele 24 de ore de la 
comunicare, sonor şi vizual, de cel puţin 3 ori, în intervalul orar 18.00-22.00, din care o 
dată în principala emisiune de ştiri, următorul text: 

 

“Consiliul Naţional al Audiovizualului a sancţionat cu amendă de 10.000 lei postul 
ROMÂNIA TV, deoarece, în perioada 16 ianuarie-18 februarie 2021, în cadrul unor 
emisiuni informative și de dezbateri nu a asigurat o informare obiectivă a publicului prin 
prezentarea corectă a faptelor și evenimentelor și favorizarea liberă a opiniilor, fapt ce 
contravine prevederilor art. 3 din Legea audiovizualului. 

De asemenea, sancțiunea a fost aplicată și pentru că, în unele emisiuni din 
perioada respectivă au fost aduse acuzații unor persoane care nu au fost susținute cu 
dovezi, iar persoanele acuzate nu au fost contactate și invitate să intervină pentru a-și 
exprima punctele de vedere și nu a precizat pe post dacă acestea au refuzat să-și 
prezinte opinia sau nu au putut fi contactate prin încercări repetate, iar moderatorii nu 
au solicitat ferm interlocutorilor să probeze afirmațiile acuzatoare pentru a permite 
publicului să evalueze cât de justificate sunt acestea, astfel cum prevăd dispozițiile art. 
40 din Codul audiovizualului.” 
 

Vă atragem atenţia că textul nu poate fi difuzat în calupuri de publicitate. 
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